
 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

FILIPA ŠALAGOVIČE 

OBRAZ RODINY VO VYBRANÝCH DIELÁCH TALIANSKÉHO VERIZMU,  

Ústav románských studií FFUK 

 

Filip Šalagovič zvolil za téma své bakalářské práce italský verismus, tak jak jej 

uskutečnili tři autoři: Giovanni Verga, Gaetano Carlo Chelli a Federico De Roberto. Ve všech 

třech případech jde o obraz „rodiny“, přičemž tyto rodiny se nacházejí na různých stupních 

společenského žebříčku. 

Úvodem autor charakterizuje verimus. Výklad je sice stručný, ale faktograficky 

korektní a nepochybně mohl poskytnout dobrý rámec následujícím analýzám. Takto však 

využit nebyl. 

Jako první je analyzován Vergův román I Malavoglia. Šalagovič přečetl tento román 

pečlivě a značně drobnohledně, jeho intepretace mě však neuspokojuje. Autor se zaměřil na 

čistě motivickou strukturu románu, vypráví „obsah“ a charakterizuje románový personál 

(přičemž se mu přirozeně některé informace vracejí). Nevěnoval však pozornost 

symbolickému smyslu Vergova obrazu, třebaže si k tomu úvodní kapitolou připravil půdu.  

Jde mi o následující: Centrálním motivem je v této symbolické perspektivě nákup 

bobů; rodina tu podléhá „bramosia dell’ignoto“, věčné lidské potřebě zlepšit svůj osud, uspět 

v darwinovském „struggle for life“. Avšak tím, že opouští sice ubohou, ale bezpečnou 

minulost (tradiční sociální vzorce), že chce participovat na „pokroku“ a z rybářů se stávají 

obchodníci, porušuje jakési (Vergou nedefinované) archaické pravidlo a dostává se jí za to 

fatálního trestu. Tato symbolická rovina je důležitá, neboť teprve z ní lze odvodit Vergův 

postoj k dobovému pozitivismu s jeho důvěrou v možnost ovlivnění a přetvoření tradičních 

sociálních schémat (Zola: „régler la vie“) a vůbec jeho názor na „pokrok“; a lze z ní také 

pochopit, proč se plánovaná pentalogie měla jmenovat I Vinti. 

Aby mi nebylo špatně rozuměno, dodávám, že jsem nepřehlédl, že Šalagovič se 

programově orientuje na sociologická data, jež lze z Vergova románu extrapolovat, a že je to 

deklarovaný záměr. Nechci s tím polemizovat, pouze upozorňuji, že je to značně reduktivní 

hledisko (jež může mít za následek i ne zcela přesné vyhodnocení sociologických aspektů). 

Verga nevytvářel sociologické dokumenty, ale literaturu velkého stylu; a málo platné, bylo by 

tudíž namístě věnovat pozornost také jeho poetice. 



Jedna drobnost: Lissa, kde proběhla v roce 1866 námořní bitva, je italské jméno pro 

chorvatský ostrov Vis.   

Stejnou metodikou je zpracována i analýza Chelliho románu   ’eredità Ferramonti.  I 

zde se nejprve rekapituluje syžet a pak je věnována pozornost jednotlivým protagonistům. 

Výsledek je v tomto případě uspokojivější, což je dáno i tím, že Chelliho román v sobě nenese 

žádnou „filozofii“ či „mýtus“, ale je typickou – brilantní – zolovskou studií jednoho prostředí 

a jedné vášně (ctižádostivosti a chamtivosti ženské protagonistky).   

De Robertův román I viceré (centrální díl plánované trilogie) je z jistého pohledu 

podobnou historicko-sociální studií v zolovské stopě, realizovanou bez filozofických ambicí.  

Je to však také mohutné epické panorama, v němž se uskutečňuje balzakovský a zolovský 

program, odhodlání popsat společnost v její úplnosti. Úžasné bohatství románových motivů 

autor ve svých charakteristikách plně zužitkoval, na jedinečnou románovou poetiku ovšem ani 

zde nedošlo. 

V závěru pak autor potvrzuje, že texty četl jako typologie tří rodin. Jak už řečeno, je to 

poněkud úzké hledisko a vede k tomu, že Šalagovič převážně tlumočí obsahy, ale málokdy 

k tomu dodá něco interpretačně původního.  Uznávám, že texty byly přečteny vskutku 

poctivě, ale z výše uvedených důvodů práci hodnotím známkou velmi dobře.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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